กำหนดกำรเดินทำง 12-16 เมษำยน 2562 ท่ ำนละ 8,555 บำท (สงวนสิทธิ์ 30 ท่ ำนออกเดินทำง)

วันแรก

กรุงเทพฯ-สงขลา(ด่านสะเดา)

16.00 น.
17.00 น.

พร้อมกันที่ สวนลุมพินี ฝัง่ ตรงข้ามโรงพยาบาลจุฬา ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่
เดินทางโดย รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์ ออกเดินทางสู่ จ.สงขลา บริการอาหารคา่ (1)ที่ ภัตตาคาร นิ วรสทิพย์
(เซทเมนู ) จากนัน้ อิสระพักผ่อนบนรถ

วันทีส่ อง ด่านสะเดา-เบตง-บ่อนา้ ร้อน-สวนดอกไม้เมืองหนาว-ชมอุโมงค์ปิยะมิตร-อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์
07.00 น.
08.00 น.

อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ อ.หาดใหญ่ ให้ท่านทาธุระส่วนตัว จากนัน้  บริการอาหารเช้า(2)ที่ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนนัน้ เดินทางสู่ด่านสะเดา จากนัน้ นาคณะทาการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางเข้าสู่ประเทศมาเลเซีย ทางด่านบูกิตกา
ยูฮตี า ทาการตรวจ ประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง พิธีการศุลกากรจากนัน้ นา ท่ า น เดิ น ทา ง
ต่อไปยัง อ.เบตง โดยผ่านเส้นทางของประเทศมาเลเซีย

11.00 น.

เทีย่ ง
บ่าย

คา่

ถึงด่านเปิ งกาลันฮูลูรฐั เปรัค ของประเทศมาเลเซีย ทาการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธีการตรวจ คนเข้าเมือง
พิธกี ารทางศุลกากร ด่านเบตง ของประเทศไทย ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4-5 ชัว่ โมงถึง อ.เบตง) **** นาคณะเดินทางสู่ตวั
อาเภอเบตง จังหวัดยะลา เมืองงามชายแดนใต้สุดด้ามขวาน ชมบรรยากาศแสนสบาย กับรอยยิ้มของชาวเบตง
 บริการอาหารกลางวัน(3) ณ ร้านอาหาร
ชมบ่อน้ าร้อน เป็ นปรากฏการณ์ธรรมชาติมนี า้ พุเดือดขึ้นมาจากพื้นดิน ตรงจุด
บริเวณทีน่ า้ เดือดสามารถต้มไข่สุก ภายใน 7 นาที มีบริการห้องอาบนา้ แร่ ซึง่ เชื่อ
กัน ว่านา้ แร่จากบ่อนา้ ร้อนสามารถบรรเทาอาการปวดเมือ่ ยและรักษา โรคผิวหนัง
จากนัน้ นาคณะชมสวนไม้ดอกเมืองหนาว โครงการนี้สร้างตามแนวพระราชดาริของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเป็ นการศึกษาทดลองปลูกไม้ดอก
เมืองหนาว ต่างๆ อิสระเก็บภาพกับมุมต่างๆ จากนัน้ ชมอุโมงค์ปิยะมิตร บริเวณนี้
เป็ นหมู่บา้ น ของผูร้ ่วมพัฒนาชาติไทยเดิมเคยเป็ นฐานทีม่ นของพรรคคอมมิ
ั่
วนิสตม์
ลายา (เขต 2) อุโมงค์แห่งนี้ สร้างขึ้น เมือ่ พ.ศ.2519 เป็ นอุโมงค์คดเคี้ยว มี
ทางเข้าออกหลายทางใช้เป็ นทีห่ ลบภัยทางอากาศและสะสมเสบียง บริเวณนี้จดั ให้มี
นิทรรศการแสดงภาพประวัตศิ าศตร์ รวมทัง้ วิถกี ารดาเนินชีวติ ภายในป่ า และชม
ต้นไม้ยกั ษ์ 1,000 ปี ชมตูไ้ ปรษณียใ์ หญ่ทส่ี ุดในประเทศไทย ตัง้ อยู่ในตัว อาเภอเบตง
 บริการอาหารเย็น(4) ณ ร้านอาหาร นาคณะเช็คอินทีพ่ กั โรงแรมระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
จากนัน้ เชิญท่านอิสระเดินทางบริเวณใกลท้ ่พี กั ชม อุโมงค์เบตงมงคลฤทธิ์ อุโมงค์แห่งนี้จะดู
สวยงามในช่วงเวลายามค่า คืน จะมีผูค้ นสัญจรไปมาไม่ขาดเป็ นสถานทีท่ ม่ี ชี ่อื เสียงอีกแห่ง หนึ่ง
ของอาเภอเบตง จากนัน้ านจะได้ชม หอนาฬกิ า ซึง่ ประดับด้วยไฟฟ้ าสว่างไสวตลอดคืน จะมีนก
นางนวล หนาแน่นเป็ นพิเศษ เป็ นภาพทีน่ ่าอัศจรรย์และเป็ นสัญลักษณ์อกี อย่างหนึ่งของเบตง นก
นางแอ่นเหล่านี้บนิ หนีความหนาวมาจากไซบีเรียจะพบเห็น เป็ นจานวนมากในช่วงเดือน กันยายนมีนาคม

วันทีส่ อง เบตงใต้สุดแดนสยาม -ทะเลหมอกอัยเยอร์เวง –พระมหาธาตุเจดียพ์ ระพุทธธรรมประกาศ-ปี นงั
-ป้ อมปื นคอนวอลลิส
04.00 น.
เช้า

12.00 น.

พร้อมกันที่ลอบบี้ เปลีย่ นรถท้องถิน่ เดินทางสู่ยอดเขาไมโครเวฟ ชม ทะเลหมอกอัย
เยอร์เวง และชม ดวงอาทิตย์ ขึ้นได้เวลานัดหมาย นาท่านเดินทางกลับสู่ ที่พกั
 บริการอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ในโรงแรม(5)
จากนัน้ นาคณะชม แห่งวัดพุทธาธิวาส ตัง้ ตระหง่านโดดเด่น ด้วยศิลปะศรีวชิ ยั อัน
สวยงามสมส่วน ภายในเจดียช์ นั้ บนสุดบรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุของพระพุทธเจ้าและมี
พระพุทธธรรมประกาศเป็ น พระประทาน มีรอยพระพุทธบาทขนาดใหญ่อยู่ทช่ี นั้ ล่าง
กราบสักการะสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์เพือ่ ความเป็ นสิรมิ งคล **** จากนัน้ เดินทางต่อ...เส้นทาง
คดโค้งตัดผ่าน ขุนเขาและป่ าทึบ ตัวเมืองซ่อนตัวอยู่ในอ้อมกอดของหุบเขาและอากาศ
เย็นสบาย จนเป็ นทีม่ าของสมญานาม "เมืองในหมอกและดอกไม้"
 บริการอาหารกลางวัน (6)ณ ร้านอาหาร

บ่าย

เย็น

คา่

เดินทางสู่ปีนงั **** ถึงด่านเบตง ของประเทศไทย ทาการตรวจประทับตราหนังสือเดินทาง ถึงด่านเปิ งกาลันฮูลูรฐั เปรัค ของ
ประเทศ มาเลเซีย ทาการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้า
เมือง พิธกี ารทางศุลกากร นาคณะเดินทางข้ามสะพานปี นงั ที่เชื่อมโยงจาก
แผ่นดินใหญ่สเู่ กาะปี นงั ยาวเหยียดถึง 13.5 กม.
ถึง เกาะปี นงั Penang Island “เมืองมรดกโลก” หรือทีค่ นไทยรูจ้ กั ในนามเกาะหมาก
“ไข่มกุ แห่งตะวันออก” ชม ความพิเศษทีส่ ะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนจากลักษณะอาคาร
ตึกรามบ้านช่องของตะวันและตะวันออกอันเป็ นสมบัตทิ ่ี ได้รบั เป็ นมรดกตกทอดสืบกัน
มา ลักษณะการก่อสร้างอาคารแห่งความผสมผสานสถาปัตยกรรม **** นาคณะผ่านชมเมืองจอร์จทาวน์ ป้ อมปื นคอน
ั ่ 1 City Hall นา
วอลลิส หอนาฬกิ าสมัยวิคตอเรียอนุสาวรียส์ งครามโลกคร้งที
ท่านชมศิลปะภาพวาดบนฝาผนัง และกาแพงตึก Penang Street Art ซึง่
อยู่บนถนนสายต่างๆ ของจอร์จทาวน์ทส่ี ะท้อนวิถชี วี ติ ใน หลายๆ ด้าน โดยมี
ศิลปิ นหลายๆท่านมาสร้างผลงานเอาไว้ อิสระเก็บภาพความประทับใจ จากนัน้
นาท่านสู่หา้ ง Gurney กลางเมือง อิสระกับการช้อปปิ้ ง สินค้าแบรนด์เนม
มากมาย ตามอัธยาศัย
 บริการอาหารคา่ (7) ณ ร้านอาหาร จากนัน้ นาคณะเช็คอินทีพ่ กั โรงแรมทีพ่ กั อิสระกับการพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันทีส่ าม ปี นงั -วัดไชยมังคลาราม-วัดพม่าธรรมมิการาม-วัดเจดียห์ มืน่ พระ(Kek Lok Xi)-ด่านสะเดา
07.00 น.
08.00 น.

12.00 น.
13.00 น.
16.00 น.
18.00 น.

วันทีห่ า้

อรุณสวัสดิ์คณะผูเ้ ดินทาง พร้อมบริการอาหารเช้า(8) ณ ห้องอาหารของ
นมัสการ เยี่ยมชม พระพุทธรูปปางไสยาสน์ (พระนอน) ที่มขี นาดใหญ่เป็ นอันดับสี่
ของโลก ณ วัดไชยมังคลาราม วัดไทยทีต่ งั้ ตระหง่านตรงข้ามกับ วัดพม่า ธรรมมิ
การาม อันมีศิลปะทีง่ ดงามตรึงตา จากนัน้ นาท่านนมัสการ เจ้าแม่กวนอิม ณ วัด
เจดียห์ มื่นพระ (Kek Lok Xi) หรือ วัดเขาเต่า ศูนย์รวมแห่งศรัทธาของชาวปี นงั
พร้อมทัง้ เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองหลากประเภทระหว่างเส้นทางขึ้นวัด แวะซื้อขนมและของฝากขึ้นชื่อ เช่ น ช็อกโกแลต
บะกุด๋ เต๋ ขนมเต้าซ้อ จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชม Peranakan Mansion สถานทีร่ วบโบราณวัตถุ และเรื่องราวของวัฒนธรรม
ทีผ่ สมผสานระหว่างจีน และ มาเลย์ หรือทีเ่ รียกกันว่า บ้าบ๋า ญ่าหยา นัน่ เอง
 บริการอาหารกลางวัน(9) ณ ภัตตาคาร
เดินทางมุ่งหน้าสู่ด่านจังโหลน ชมวิว2ขางทางจนถึงด่านจังโหลน)
ถึงด่านจังโหลน แวะช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีมากมาย ณ ศูนย์การค้าปลอดภาษี
บริเวณด่านจังโหลน ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ประทับตราหนังสือเดินทาง
บริการอาหารคา่ (10) ณ ร้านอาการ หลังอาหารเดินทางกลับ อิสระพักผ่อนบนรถ

กรุงเทพมหานคร

07.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภ์ าพและความประทับใจ
หมายเหตุ รายการนี้อาจเปลีย่ นแปลง ได้ตามความเหมาะสม แต่คานึงถึงลูกค้าเป็ นหลัก

ใบเสนอรายการ

กาหนดเดินทาง 12-16 เมษายน 2562 (รอบเดียวเท่านั้น)
ท่านละ 8,555 บาท ไม่มีราคาเด็ก พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 2,999 บาท
อัตรานี้ รวม
 รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
 ทีพ่ กั 2 คืน เบตง พัก โรงแรม เบตง โฮเทล 1 คืน หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
ปี นงั พัก โรงแรม Cititel Hotel Penang1 คืน หรือเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 อาหารตามรายการ 10 มื้อและเครื่องดืม่ ตลอดการเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ
 มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
 ประกันอุบตั เิ หตุ กรณีเสียชีวติ วงเงินประกันชีวติ 1,000,000 บาท ,
 ประกันอุบตั เิ หตุ กรณีรกั ษาพยาบาล วงเงินค่ารักษา 500,000 บาท
อัตรานี้ ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายทีน่ อกเหนือจากรายการ เช่น ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

ทิปมัคคุเทศก์ และคนขับรถท้องถิน่ วันละ 100 บาท คิด 5 วัน 500 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เอกสารที่ตอ้ งใช้ หนังสือเดินทาง(PASSPORT) ที่มีอายุใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน หรือ 180 วัน

เงือ่ นไขการชาระเงิน
 มัดจาท่านละ 2,000 บาท ส่วนทีเ่ หลือชาระก่อนการเดินทาง 15 วัน
 ส่วนทีเ่ หลือ ชาระก่อนการเดินทาง 14 วัน มิฉะนัน้ ถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ช่องทางการชาระ
นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร กสิกรไทย จากัด สาขาบิก๊ ซี ประชาอุทศิ 90 บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 662-2-30132
นายธนากร ธัญธนฐากร ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จากัด สาขาพระประแดง บ/ช ออมทรัพย์ เลขที่ 303-2-79378-2

การคืนบัตรเดินทาง




แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนหมด
ก่อนเดินทาง 14 วัน (ทาการ) ยึดมัดจา
แจ้งภายใน 14 วัน (ทาการ) ไม่คืนเงิน

